
BEMUTATÓ 

A REFORMÁTUS Pedagógiai Intézet rendezvénye, 

BUDAPEST 2016. március 17. 

 Vas Gabriella vagyok a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának 10. 

osztályos tanulója. Szeretném az iskolámat bemutatni, valamint egy pár gondolat erejéig 

az ott zajló programokról is beszámolni. 

Az iskola ÉPÜLETE látható 

Az iskola vezérigéje (jól olvasható a bejárati lépcsőház falán is), mely így hangzik: 

„… Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, 

hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9, 16) 

1. Az iskola vázlatos története és mai helyzete: 

 DD, A Debreceni Református Leánynevelő Intézetet 1838-ban alapították, majd a fejlesztés 

(1859; 1874) a kibontakozás és virágzás (1908-1948) korszaka után bekövetkezett az 

államosítása, megszüntetése (1952. július 3.). 

 D, Az intézmény híres tanára és igazgatója is egyben Dóczy Gedeon volt. Ő 

fejlesztette tovább az iskolát, akiről később az Intézetet is (1928) elnevezték. 

Egészen 34 éven keresztül (1874-1908) vezette az országos hírűvé vált intézetet. 

 D, A legfontosabb irodalmi vonatkozásokat Szabó Magda Kossuth-díjas írónő 

műveiben (Régimódi történet, Abigél) találhatjuk meg. D,  Ő iskolánk híres 

tanítványa és tanára is volt, aki élete során mindig fontosnak tartotta a Dóczi 

hagyományainak és kultúrateremtő hangulatának tovább élését és fennmaradását. 

 D, A hat évfolyamos képzést 1996. szeptember 1-től indította el a Debreceni 

Református Kollégium Gimnáziuma, Győri József igazgatósága idejében. 

 D, Az újonnan alapított iskola 2000-2002 között a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumának Dóczy Gedeon Taigintézményeként, majd 2002. 

szeptember 1-től önálló intézményként működik. Első igazgatója néhai 

Kunszabóné Dancs Edit, (2000-2006) akinek sikerült egy modern felszereltségű, 

korszerű és magasan képzett tantestülettel rendelkező iskolát szerveznie, melynek 

továbbfejlesztésében aktívan részt vállalt akkori helyettese Ilyés Ilona . 

 D, Az iskola további fejlesztésében oroszlánrészt vállalt Dr. Korsós Bálint néhai 

igazgató, (2007-2014) akinek sikerült Európai Uniós pályázat segítségével 

beépíteni (2011) a tetőteret és ezzel teljesen a XXI. Századi elvárásoknak is 

megfelelő épületegyüttest kialakítani 

 

 A 2014-2015-ös tanévben Ilyés Ilona megbízott igazgatóként tovább erősítette az 

iskola megbecsültségét, felvállalva a teljes dokumentáció és a törvényességi 

ellenőrzések által előírt követelmények megvalósítását és kivitelezését. Ettől a  



tanévtől öt évre szóló fenntartói felhatalmazás alapján vezeti tovább a Dóczy 

Gimnáziumot. 

2. Az iskola főbb tevékenységei és kapcsolatrendszere: 

 D, Iskolánk hat évfolyamos koedukált gimnáziumi képzést nyújt, az érettségi 

vizsgára és a felsőoktatási tanulmányokra készíti fel a tanulókat, (7-12. évfolyam) 

valamint a tehetséggondozást is fontosnak tartja, mely megmutatkozik pl. 

fizikaszakkör, önképzőkör, rajzszakkör, énekkarban.  

 D, Beiskolázási körzete: alapvetően Debrecen Megyei Jogú Város és 

vonzáskörzete, valamint a Tiszántúl néhány távolabbi települése, továbbá a 

külhoni területekről (Románia, Partiumból) is vannak diákjaink. 

 A kettős beágyazottság előnyei (állami és egyházi) megmutatkoznak az iskola 

kapcsolataiban, hiszen az egyházi iskolákkal országon belül, de határainkon túl is 

könnyebb a kontaktust felvenni. Folyamatosan kapcsolatban állunk az 

egyházmegye (Debreceni) és a fenntartó egyházkerület vezetőségével. 

3. Az iskola tevékenységei, sajátosságai és nehézségei: 

 D, A tanári kar létszáma 34 fő, a technikai munkát végző munkatársakkal együtt, 

mintegy 50 fős a közösség.  

 A tanórák mellet sokféle programot kínálunk a diákjainknak. Kiemelkedő 

rendezvényünk a Matula-napok, melyet Szabó Magda írónő születésnapja és 

Dóczy Gedeon névnapja köré szervezünk minden év október elején. Irodalmi-

történelmi emlékverseny, Megemlékezések, előadások, Ki mit tud? szerepel a 

programunkban. 

 A munkaközösségek összefogják és rendszerezik a tennivalókat 

 D, Tematikus programokat tartunk a diákok számára (pl. Francia délután, Olasz 

est, Angol nap, Zöld-hét, Tornabemutató, Fizika Show) valamint a 

diákönkormányzati nap is megrendezésre kerül. 

 D, A Dóczyban jelenleg a hat évfolyamon 16 osztályunk van,  418 tanulóval, 

Ilyés Ilona igazgató asszony vezetésével. 

  A diákok esetében is a lányok vannak többségben kb. 65-35% arányban.  

 A bejárók aránya kb 17%, míg a kollégistáké csupán 5% a teljes létszám 

összefüggésében.  

 A felekezeti megoszlás vonatkozásában a református többség mellett 87-90% 

járnak hozzánk evangélikusok, baptisták, római katolikusok, (7 %=32 fő) görög 

katolikusok, (3%=14 fő) adventisták, unitáriusok, pünkösdisták (kb 3%) is.  

 D, A diákok számára is tartunk csendes napokat minden félév kezdetekor. Ezen 

kívül minden hétfő reggelén a Kossuth utcai Református Templomban kezdjük a 

hetet istentisztelet keretében. Emellett a többi nap reggelén órák előtt 

elcsendesedünk, és a napot imádsággal zárjuk.  
 


